
ORIENTAÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS EM ACIDENTES 

 

HEMORRAGIA NASAL 
Dentre todas as hemorragias, a nasal é a mais comum. É 
causada por esforço físico, excesso de sol, altas 
temperaturas, etc. Atendimento recomendado: 

1. Tranquilizar a vítima; 

2. Afrouxar a roupa próxima ao pescoço; 

3. Sentar a vítima em local fresco, verificando o pulso; 

4. Comprimir a narina com os dedos por 5 a 10 minutos; 

5. Usar chumaço de algodão para tampar a narina que 
sangra; 

6. Colocar compressa de gelo no nariz, testa e nuca; 

7. Pedir à vítima para respirar pela boca;  

8. Não deixar que assoe o nariz; e 

9. Se não cessar a hemorragia, encaminhar a vítima ao 
médico. 

FRATURAS 
São rompimentos ósseos, que podem ocorrer em um ou mais pedaços. São situações que 
geram dor intensa e impossibilidade de movimentar a região afetada.  
Nesses casos, deve-se imobilizar o local da fratura e providenciar auxílio médico imediato. 
Lembrando que a retirada ou transporte da vítima deve ser feito por pessoa com treinamento 
específico, pois se feito dar forma errada, poderá gerar complicações. 

 
 
 

Cabe ressaltar que, qualquer acidente considerado grave ou de maiores proporções deve ser 
comunicado ao hospital ou posto de atendimento mais próximo para que possa haver a 
prestação de socorro o mais rápido possível. 

 
Em caso de emergência: 
Posto de atendimento ou hospital mais próximo:____________________________________ 
Endereço:____________________________________________________________________ 
Telefone:_____________________________________________________________________ 

 
 

 

CORTES E ARRANHÕES 
Em casos de ferimentos leves, 
superficiais e com perda de sangue 
moderada, os primeiros socorros a 
serem tomados são: 
 
1. Lavar as mãos com água e sabão; 
2. Lavar a parte atingida com água 

e sabão, removendo qualquer 
sujeira do local do ferimento; 

3. Cobrir o ferimento com gaze 
esterilizada e esparadrapo ou 
pano limpo e procurar um posto 
médico. 

 
Se houver suspeita de fratura no 
local, não lavá-lo com as mãos e 
procurar um posto médico o mais 
rápido possível. 

SANGRAMENTOS INTENSOS 
Sangramentos intensos ocorrem devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, veia ou artéria, 
alterando o fluxo normal da circulação. Nesses casos, deve-se: 
 

1. Elevar e manter assim o membro atingido; 
2. Comprimir o local com gaze esterilizada ou pano limpo 
3. Dirigir-se a um posto médico o mais rápido possível. 

 


